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Apresentação 

 

A Diretoria da Associação Mountain Bike BH de Ciclismo apresenta ao Conselho Fiscal e 
Consultivo o Relatório de Atividades e Demonstrações Financeiras referentes ao ano de 
2021. 

Contexto Operacional  

1. Resumo histórico de atividades do exercício de 2021 

A Associação Mountain Bike BH de Ciclismo é uma associação civil sem fins lucrativos 
fundada no dia 28 de junho de 2007. 

1.1. Podcast 

Ao longo do ano de 2021 foram gravados 11 episódios. Os registros de audiência 
indicam que os episódios gravados em 2020 continuam atrair ouvintes, com reproduções 
contínuas de episódios do primeiro ano do podcast, ultrapassando 4.200 reproduções no 
total. Isto demonstra a utilidade como ferramenta de divulgação das atividades da entidade e 
comunicação com os associados e público em geral. 

As maiores dificuldade para funcionamento do podcast é o engajamento de associados 
na sua produção, gravação e edição. 

1.2. Mountain Bike BH Racing Team 

Dado a continuidade do contexto da pandemia de COVID19, a equipe não se organizou 
para o ano de 2021. Os eventos esportivos somente retornaram no segundo semestre do 
ano, com restrições de público e participantes. E diante da indefinição de calendário e 
eventos e desmobilização dos atletas, optou-se por não iniciar tratativas com possíveis 
patrocinadores e apoiadores, postergando para o ano de 2022, ano em que terá início a 
execução do Projeto Esportivo Equipe Mountain Bike BH XCO e Enduro, aprovado no ano de 
2019. 

1.3. Manejo de trilhas 

No ano de 2021 continuaram a execução de atividades na Serra da Calçada (área II) e 
região da Trilha Perdidas. 

Na Serra da Calçada, a maior parte dos trabalhos na área II foi concluída e as trilhas 
foram abertas ao uso no segundo semestre de 2021. Os trabalhos de manejo ainda 
prosseguem com o acompanhamento da estabilização das estruturas colocadas nas trilhas 
(pequenas pontes, guarda corpo, contenção de taludes) e consolidação da vegetação 
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plantada ao longo da trilha. O trabalho prosseguirá no ano de 2022 com a negociação de 
novo cronograma físico financeiro com a patrocinadora do projeto. 

Na região da trilha Perdidas, em função de restrições sanitárias da pandemia, o 
cronograma sofreu alterações. Foram realizadas intervenções na região da trilha, mas não foi 
possível concluir os trabalhos em 2021. No ano de 2022, será estabelecido novo cronograma 
físico financeiro com a patrocinadora. 

No dia 27 de novembro de 2021, foi apresentado o documentário Projeto Trilhas. O 
filme conta com participação de representante da entidade. 

1.4. Certificado de Registro Cadastral  (Certificações 18 e 18-A) 

O primeiro semestre do ano de 2021 foi dedicado a conclusão do Certificado de Registro 
Cadastral  (Certificações 18 e 18-A). 

Para que as entidades do Sistema Nacional do Desporto - SND recebam recursos 
públicos, bem como gozem de isenção do IRPJ e da CSLL, a Lei nº 9.615/1998 em seus artigos 
18 e 18-A versa sobre exigências a serem cumpridas por essas entidades. Além disso, a 
certificação é obrigatória para entidades esportivas apresentarem projetos de alto 
rendimento pela Lei Federal de Incentivo ao Esporte. 

O planejamento para obtenção deste certificado se iniciou na gestão que teve início em 
2018, com a implementação gradual de nova rotina de organização financeira e 
administração da entidade, além de ajustes no estatuto da entidade. O processo somente foi 
concluído em maio de 2021, quando foram encaminhados os documentos para análise da 
Secretaria Especial do Esporte, que emitiu o certificado no dia 28 de junho de 2021, com 
validade de 12 meses. 

A obtenção do certificado permitiu a apresentação de três projetos de Lei de Incentivo 
ao Esporte de alto rendimento. 
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1.5. Projetos Incentivados 

A entidade encerrou o exercício de 2021 com sete projetos esportivos incentivados, 
todos em captação: 

Titulo Mecanismo Manifestação 
Esportiva 

Valor 
Autorizado 

Valor Captado 
até dezembro de 

2021 
Equipe Mountain Bike BH: 
Enduro e XC 

Lei Estadual 
(ICMS) 

Alto rendimento R$ 212.027,50 R$ 74.500,00 

Equipe Mountain Bike BH - 
Sense (RH e Serviços) 

Lei Estadual 
(ICMS) 

Alto rendimento R$ 265.291,33 R$ 100.000,00 

Equipe Mountain Bike BH - 
Sense (Competições) 

Lei Estadual 
(ICMS) 

Alto rendimento R$ 299.887,16 R$ 100.000,00 

Projeto Fundamentos do 
Mountain Bike 

Lei Federal 
(IR) 

Escolar R$ 585.731,96 R$ 0,00 

Copa Internacional para 
todos 

Lei Federal 
(IR) 

Alto 
Rendimento 

(evento) 

R$ 4.310.848,54 R$ 130.000,00 

Campeonato Junior e Sub 
23 de Mountain Bike 

Lei Federal 
(IR) 

Alto 
Rendimento 

(evento) 

R$ 197.536,17 R$ 0,00 

Somando Pontos no 
Mountain Bike Feminino 

Lei Federal 
(IR) 

Alto 
Rendimento 

R$ 1.832.095,56 R$ 0,00 

 

Além dos objetivos intrínsecos a estes projetos, a elaboração destes projetos teve o 
objetivo de fortalecimento de sua imagem institucional, buscando parceria com atores do 
meio esportivo – dentre eles, organizadores de eventos, fabricantes, distribuidoras de peças 
e atletas associados vinculados a equipes de marca – para ter apoio na busca de patrocínios 
direto e incentivados e recursos financeiros que podem ser recebidos pela entidade como 
contrapartida na execução dos projetos. 

Por fim, os projetos possuem características que podem atender interesses dos 
associados, sejam atuando, de forma remunerada, na gestão dos projetos ou atividades 
meio, ou como beneficiários dos projetos. 
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2. Contexto Financeiro de 2021 

 

No ano de 2021, houve queda de receita de contribuição de associados. A queda foi 
motivada pela saída de atletas da equipe e pela ausência de benefícios que pudesse atender 
interesses dos associados após o início da pandemia de COVID19. Houve aumento de 
despesas administrativas em razão de despesas de registro em cartório de pessoas jurídicas.  

A necessidade de criação de benefícios aos associados é ponto que merece atenção por 
se tratar de medida necessária para recompensar e atrair o envolvimento dos associados nas 
atividades da entidade. Embora tenha sido fechado apoio a LM Bikes Comercial e 
Distribuidora Ltda., ainda não foi possível estabelecer uma política de benefícios aos 
associados. 

A partir de outubro de 2020, parte das despesas administrativas passaram a ser 
custeadas com recursos do Projeto Trilhas – Serra da Calçada Área 2, compensando a queda 
de receita dos associados. Estas despesas já estavam previstas como contrapartida ao 
Mountain Bike BH pela execução do projeto. 
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3. Demonstrações financeiras 

3.1. Nota introdutória 

No ano de 2021, as receitas operacionais totalizaram R$ 340.275,81 e as despesas 
operacionais foram da ordem R$ 33.733,56, gerando superávit. Após as depreciações e 
resultado líquido superávit do exercício foi de R$ 305.829,26, conforme demonstrações 
apresentadas no item 4 em diante deste relatório. 

Esse resultado, contudo, deve ser lido com ressalvas.  

Em primeiro, as receitas consideradas no superávit correspondem a entrada de recursos 
de captação de lei de incentivo ou recursos vinculados ao Projeto Trilhas. São receitas que 
são vinculadas a finalidades que só podem ser aplicadas a finalidades previstas nos projetos e 
que, por essa razão, não podem ser aplicadas livremente pela entidade. O quadro abaixo 
apresenta a identificação das contas bancárias, respectivos saldos no final do exercício de 
2021 e finalidades a que estão vinculados: 

 Identificação da conta Finalidade Saldo em 
31/12/2021 

1. 21.140-0 - SICOOB – NossaCoop Conta Movimento Principal R$ 464,42 
2. 23.814-7 - SICOOB – NossaCoop Fundo de Manejo de Trilhas R$ 0,00 
3. 23.491-5 - SICOOB – NossaCoop Projeto Trilhas – Perdidas R$ 32.756,76 
4. 29180-3 - Banco do Brasil Projeto Trilhas – Serra da Calçada II R$ 15.877,69 
5. 25.889-0 - SICOOB – NossaCoop 

 
Lei de Incentivo - Mountain Bike BH - 
Sense - Competições 

R$ 91.267,23 

6. 25.890-3 - SICOOB – NossaCoop 
 

Lei de Incentivo - Mountain Bike BH - 
Sense – RH 

R$ 91.267,23 

7. 29876-X - Banco do Brasil Lei de Incentivo - Equipe Mountain Bike 
BH XCO e Enduro 

R$ 68.501,09 

8. 9369-6 agência 1879-1 - Banco do Brasil Lei de Incentivo - Campeonato Júnior e 
Sub 23 de Mountain Bike 

R$ 0,00 

9. 7061-0, agência 3308-1 - Banco do Brasil Lei de Incentivo - Copa Internacional de 
Mountain Bike para Todos 

R$ 130.096,66 

10. 7062-9, agência 3308-1 - Banco do Brasil Lei de Incentivo - Somando Pontos no 
Mountain Bike Feminino 

R$ 0,00 

11. 7063-7, agência 3308-1 - Banco do Brasil Lei de Incentivo - Fundamentos do 
Mountain Bike 

R$ 0,00 

 

Diante destes saldos, deve ser considerado como resultado operacional da entidade os 
recursos que circularam na conta corrente 21.140-0, agência 4092-4 - SICOOB NOSSACOOP, 
conta corrente que é utilizada para recebimento de recursos próprios, em especial, a 
contribuição dos associados, e para pagamento das despesas administrativas.  

O demonstrativo de toda movimentação financeira da conta corrente 21.140-0, agência 
4092-4 - SICOOB NOSSACOOP evidencia o seguinte resultado: 

1. Receita da Associação: 10.831,01 
2. Despesas Administrativas: 12.198,63 
3. As contribuições dos associados alcançaram R$ 2.945,00. 
4. Não houve entrada de patrocínio direto para a entidade como houve nos 

exercícios anteriores. 



8 
 

5. Doações no valor de R$ 11.662,46, que incluem doações de associados e empresa 
Minas Trial System, gestora do Projeto Trilhas. 

6. As reservas financeiras vinculadas à conta de livre movimentação encerraram o 
exercício com o saldo R$ 0,00. 

 

Neste contexto, desconsiderado a entrada de recursos decorrentes de patrocínio 
vinculados projetos de Lei de Incentivo ao Esporte, o exercício de 2021 foi encerrado com 
déficit de R$ 1.367,62 de receitas próprias. Apesar do déficit, o exercício de 2021 foi 
encerrado sem dívidas em razão de destinação de recursos do Projeto Trilhas para cobrir 
despesas administrativas e doações de recursos financeiros realizadas pela empresa Minas 
Trial System. 

O resultado financeiro indica a necessidade de buscar fontes de receita de livre 
aplicação pela entidade, de forma a garantir o pagamento das despesas administrativas e 
realizar investimentos em benefícios dos associados. Há também a necessidade de 
recomposição das reservas financeiras de livre aplicação da entidade para garantir seu bom 
funcionamento e atender a eventuais contingências e imprevistos. 
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4. Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e Balanço Patrimonial 
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